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Samenvatting 

Volgens de Ranse  epidemioloog S. Ledermann kam de e n ~ ~ i r i s c h ~  
frequentie-verdeling van alcohollconsumplie in een homogene populatie het 
best worden beschreven naet een één-parametrische log-normale verdeling. 
Een dergelijk model impliceert dak de in een bevolking besctuikbare 
hoeveelheid alcoholische drank op een voorspelbare wijze over de drinkers is 
verdeeld. In  het bijzonder suggcreerdc Ledermann dat cr een "vaste'"e1atie 
is Lussen de  gemiddelde alcohiolconsunrptie in een populatie en de 
prevalentie van drinkers op de verschP1Pcnde consumptieniveau's. De 
regelmaat in de verdeling van consumptie heeft implicaties voor een beleid 
van primaire preventie. Het houdt bijvoorbeeld in: dal een ibepaialcle ioenaane 
van het gemiddelde met een nog grotere toename van bel aantal drinkcrs op 
risicovolle consumptieniveau's gepaard gaat. 

I n  hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt het Ledermarrn model aan cen 
kritische evaluatie onderworpen. De theoretische en empirische grondslagen 
van hct model worden, bespraken, alsook de  praktische loepassinge11 cn 
implicaties voor een prcventiebeleid. Dc problemen die worden gesignaleerd 
zijn in een viertal punten onder te brengen, namelijk, I) onvoldoende 
statistische bevestiging van het model, 23 ~wijfelaclrligc kwali~ciil valt 
empirische gegevens over consurnplile in de bievolking, helgeen onder anclese 
tof uitdrukking komt in eeru lage dekking van verkoopcijfers, 3) schaarslc aan 
longitudinale studies, er  worden vaak uitspraken over onrtwikkclimgen iel  de 
tijd gedaan op basis van cross-sectionele gegevens, 4) cinlbrllnikcn van cen 
theoretische basis voor de veronders~eldc vorm van cn rcgelrnatiglhcden in 
verdeling. 

D c  conclusie is dat de  empirisebe ondersteuning van het mrrdcl tamelijk 
mak is en dat aan p~~ulat ieschat t ingcn van met name overmatig 
drankgebruik verkregen nek de Lcdeimann formiile ecn grotc 
onzekerheidsmarge moet worden toegekend. 

Als alternatief voor het strikte Lcderrnann-model heeft U.-l. Skoig eelt 

alternatieve theorie gepresenteerd, waarmee de  regelmatigheden in 
zouden kunnen worden verklaard. Twee hypothesen staar1 hicrin 

die over wederzijdse beinvlaeding van drankgebruik (coliicc~iviieil) 



era over de wijze waarop veranderingen in consumptie zich voltrekken 
(progorlionalikeit). Deze theorie is uurgangspunt geweest voor de 
non-parametrische benadering van bet verde1Pngsvraagstuk in de 
hoofdstukken 7 en 8. In de tuissenliaende hoofdsrukken wordt nader 
iagegaani op de kwaliteit vaa consumptiegegeven verkregen met een survey 
onder de algemene bevolking. 

Hoofdstuk 2 behandelt de mogelijke vertekening die optreedt als gevolg 
van selectieve non-response. Vaststelling wan deze vertekening geschiedt met 
behulp van een model van responsekanisen en met gegevens verkregen uit 
een telefonische Eolllow-up onder non-respondenten. Het responsekans 
modcl geeft aan dat non-response samenhangt me1 leeftijd, regio en 
burgerlijke staat. Het resulbaat geeft echter geen bevestiging van eerdere 
vermoedens van cerm duidelijke onderrepresentatie van zware drinkers ia de 
steekproef. Integendeel, onder de vrouwelijke respondentcn van de 
telefonische follow-up bevonden zich significant meer geheelonthouders. 
Bovendien was de gemiddelde consumptie ouder drinkende vrouwen in de 
folilow-up lager dan in de initiele response categorie. 

In hoofdstuk 3 worden twee surveymethoden van zelf-rapportage van 
alcoholgebruik met elkaar vcrgeleken, een prospectief (2 weken) en cen 
retrospectief dagboek [herinnering van gebruik in afgelopen 7 dagen), uit 
ecu Nederlandse, landelijke survey (Nederland OK, 1983). Wet prospectieve 
dagboek levert een gemiddeld 22% hogere schatting van consumptie op, 
hetgecn wordt toegeschreven aan de kortere periode tussen de feitelijke 
consumptie en het moment van rapportage. Onderschatting van consumptie 
mct de relrospeciive methode lijkt toe te nemen naarmate de consumptie 
hoger is, doch de relatie lijkt niet non-lineair van karakter. Ten opzichte van 
de grote intra-individuele variatie over weken, is de invloed van de gebruikte 
methode op de  ingeschat.te positie van drinkers da t i e f  gering. 

In hoofdstuk 4 wordt vcrdcr ingegaan op aspecten van validiteit en 
belroilwbaairhcid van meet-methaden, gebruik makend van gegevens 
verkregen uit een landelijkc, speciaal voos dit doe2 onlworpen survey, 
gehouden in 1985. I n  totaal 5 methoden worden vergekken op verschillende 
aspecten van bcl drinkpatroon. Het prospeciieve dagboek resulteert in de 
hoogste clekkiag van verkloopcijCers, de methode gebaseerd op "gewaonlijke" 
frequentie ea quatatikit (QF) dc laagste. Relatieve onderrapportage van 
tieethoden (ten apzichtc van het prospectieve dagboek) lijkt meer te warden 
veroorzaakt door verschillen in het frequentie- dan in bet quaatiteitsdomein. 
Dil resultaat, gcvoegd bij de uitkomst dat intra-individuele variatie 
voornarnelijk wordt veroorzaakt door schommelingen in de drinkfrequentie, 
geeft aan dat geheugen een grote rol speelt in de gesignaleerde 
onderschatting in alcohol surveys. Vooral respondenten met een relatief laag 
gebruik blijken een te lage inschatting te geven van hun "gewoomlijke" 
frequentie, Verschillen in gangbare drinkpatronen tussen landen, met name 



in drinkfrequentie en regelmaat, zouden een verklaring kunnen zijzl voor de 
u o t e  verschillen in dekkingspercentages wan verkoopc~fers door sunteys. 

Hoofdstuk 5 toont aan dat, vanwege het feit dar surveys vaak binnen een 
kort tijdsbestek wgiden gepland, onderdekking vm verkoopcijfers kan 
worden veroorzaakt door schommelingen En consumptie in de loop van een 
jaar. De consumptie is het hoogst in bet voorjaar en bet laagst in de herfst, 
met een duidelijke uitschieter tijdens de laatste twee weken van deCenaberm 
Behalve het totale gebruik, mkér mensen drinken vaker tijdens deze 
feestdagen, lijkt in de Kerst-tijd ook drankvoorkeur te veranderen. 
Bovendien zijn schattingen van met name het percentage gelieelonilhouders 
naar verwachting hoger in surveys die worden uitgevoerd vlak vóór de 
jaarwisseling dan ind de periode erna. Verschillen in consumptie tussen de 
seizoenen worden voornarnelij,k bepaald doos de drinkfrequentie en vooral 
met de retrospectieve dagboekmethode, waarbij de respondefit zich de 
consumptie op de voorbije 7 dagen moet herinneren. Dit laatste geeft aan 
dat deze methode gevoeliger is voor tijdsLluctua~ies. 

Hoofdstuk 6 doet verslag van een onderzoek naar de overeenkomsl in 
rapportages van respondent en zijn of Raar partner over het drankgebruik 
van de respondent, symptomen van problematisch drankgebruik en 
afkeuring. Centrale gedachte bij een dergelijk design is dat de rapportages 
over eigen drinkgedrag onbetrouwbaarder zijn dan die over andermans 
gedrag. Het resultaat geeft echter aan dat zelf-rapportages niet zonder meer 
leiden tot een grotere onderschatting van consumptie dan 
partner-rapportages. Voor de methode gebaseerd op feitelijk gedrag zijn 
zelf-rapportages hoger, voor de methode gebaseerd op een inschatting van 
"gewoonlij~ke" consumptie, leveren partner-rapportages enigszins hogere 
opgaven. Voor symptomen van problematisch gebruik en aikeuring levcren 
zelf-rapportages gemiddeld hogerc schattingen. Overeenstemmilig tussen 
respondent en partner n~eaen af naarmate het consumptieniveau van dc 
respondent hoger is. Van inv~oed op de overeenstemming zijn ook andere 
factoren als de mate van dagelijkse routine en de kans dal hel drinikgcdrag 
door d~e partner wordt waargenomen. De conclusie is dat. bewust verzwijgen 
van consumptie, ontkenning van problemen, e.d. geen al tc grote bedreiging 
vormt voor zelf-rapportages in algemene bevolkingcsurvcyc. 

Na de 5 methodolagische studies, wordt in hoofdstuk 7,8 en 9 
teruggekeerd naar het distributiewaagstuk. Omdat een parametrische 
benadering (bijv. lognormaEteit) weinig zin hee8 is in hoofdstuk 7 getracllil 
een verdelingsvrije methode te vinden om de dynamiek in alcoholconsumptie 
te beschrijven. Dezc is gevonden in zogenaamdte empirische "probability 
plets", een grafische methode om veronderstellingen ornlrenl de vcrschillcn 
in verdePing van een variabele tussen twee steekproeven te toetsen. De 
theorie van de empirische probability plots wordt uitgelegd en toegespitst op 
de aannames over de wijze waarop veranderingen in consmmpkie in een 
populatie plaatsvinden. Naar Skog's verwachting veranderen mcnsen hun 



drinkgedrag proportioneel aan het intiezle niveau. D e w  zogenoemde 
'cmuitiplieativitei~" ligt niet alleen ten gronddag Jigt aan Skog" theorie, maar 
ook aan het Ledermanuai model. Dit betckent dat. avereenkcamstige 
~onsumphieniveau's (dat wil zeggen, de  permntielpunteni van de  verdeling) 
pralportioncel veranderen, eo dus dat Ewee verdelingen van consumptie (na 
logarithmische: transformatie van de ruwe data) aan elkaar gelijk zijn op een 
lineaire transformatie na (schaal- en localie-parameter). D e  toetsing van de 
hypothese met longitudinale data series uit surveys onder de algemene 
Nederlandse bevolking, gehouden in 6970, 1981, en 1985, geeft een 
bievcstiging van de verondersta/lde gelijkvormigheid van verdellingen. CSok de 
vcrdelingen van mannelijke en vrouwelijke consumptie voldoen aan de  
bovenstaande aannames. Algemene conclusie is dat een van de assumpties 
van Ledermann, namelijk een relatiwe stabiliteit in verdeling, dus wel kan 
worden bcvestigcl. Bovendien is er een duidelijke statistische onderbouwing 
aan gegeven. 

In hoofdstuk 8 wordt de empirische crnidersteuning van de conclusie uit het 
vorige hoofdstuk verder uitgebreid. Steckprneven ui1 de algemene 
inannelijke en vrouwelijke bevolking van een viertal Westerse landen, USA, 
UK, West-Duitsland en Zwitserland, worden vergeleken met die uit de 
data-sets wan de  Nederlandse 1985 survey. Omdat in de  betreffeliide surveys 
consumptie met verschillende methoden (QP en retaospcctief dagboek) is 
vastgesteld, wardil allereerst nagegaan of dit verschil h methode effect heeft 
op de  ingeschatte relatie tussen verdelingen. Het blijkt dat d e  evaluatieve 
QF-methode een slechtere kwaliteit van de plot geeft dan de op feitelijke 
consumptie gebaseerde retrospectieve methode, hetgeen in latere analyses 
nog wordt bevestigd. De nul-hypothese van lineariteit kan echter niet worden 
verworpen. Uit de  resultaten van de analyses kan worden geconcludeerd dat, 
hoewel de deviaties van Iineariteit soms groot zijn (ander meer als gevolg van 
hcil gebruik van QF-metbode), er geen sprake is van systematische 
zifwijkingen (behalve USA vrouwen). Over bet geheel genomen is  de relatie 
Lusscn (log-getransforme~ercPe) consumptie verdelingen linealr, de 
ontwikkeling in verdeling dus redelijk voorspelbaar, hetgeen een bevestiging 
van Ledermann's basale aaniianxe is. 

Haofdst~ik 9 bespreekt de  resultaten van de  methodologische studies in 
hun onderlinge samentiang en specificeert de implicaties voor (hen 
onderzoek naar) de verdeling van consumptie. Zo  lijkt de  hypothese van een 
Lineaire rclatie lussen ware score en fout door de resultaten te worden 
bevestigd. Dit houdt in dat ~onclusies over de regelmatigheden in verdeling, 
araar nok, bijvoorbeeld, correlahie-cokllicienten niet warden vertekend. 
Daarnaast worden er suggesties gedaan voor alternatieve designs en 
iechiiieken aivaarmcc de kwaliteit van surwygegevens kan worden 
onderzocht. In dit licht worden computersimulaties genoemd, waarin naast 
het drinkgedrag ook geheugen- en response-effecten worden gesirnulecrd. 
Er wordt betoogd dat voor een betere vergelijkbaarheid van 
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onderzoeksrexultatlen tussen landen en over tijd, ar ecn theorie dient te 
worden ontwikkeld waarin wordt aiaqegeven hoe mensea reager~en en 
antwoorden op vragen naar alcokolgebruik en gerdatcer~de problemen, 

In, het tweede gedeelte worden, de resultaten geprcsenkeerd var1 ander 
onderzoek dat binnen het "Ledermana-project" aan de Rijksuniversiteit 
Limburg heeft plaatsgevonden. Hel betreft een onderzoek dat aantoont dar 
de aanname van gelijkheid van verdeling (Ledermana, hoofdslimk 7 en 8) 
incompatibel is met Skog" hypothese van collectiviteit wan driukculturcni. 
Voorts wordt een onderzoek besproken dat, als een logisch vervolg op de 
benadering in dit proefschrift, de stabiliteit van individueel drinkgedrag over 
langere periode tot onderwerp beeft. Dit aspec1t kan invleicd hebben op de 
relatie tussen consurnplie en negatieve gevolgen. De relatie lussen beide 
wordt nader uitgewerkt in een paragraaf waar de gevonden resullaleiil, i.c. de 
regelmatigheden in verdeling, in een breder kader valt een prevelutiebeleid 
worden geplaatst. Net de alcoholische levercirrose als voarbeeld wordt 
verheldea~d welke plaats de verdeling van alccahol inneemt in de totale cyclus 
van een restrictief alcoholbeleid. Hoewel de exacte vorm van de verdeling en 
zijo relatieve stabiliteit bepalend zijn voor het aantal excessieve drinkers, zijn 
er vele andere variabelen te onderscheiden die de relatie Lussen per capita 
~onsumptie en alcohol gerelateerde problematiek zowel in positieve als in 
negatieve zin beïnvloeden. 




